
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta Architektury 
Obor studia: Design 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magistr  

Zahraniční škola 
Země: Mexiko  
Název zahraniční školy: Universidad Nacional Autónoma de México  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Facultad de Arquitectura 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Arq. Rodrigo Arturo Sánchez Anguiano  
E-mail koordinátora zahraniční školy: movilidad.entrante@fa.unam.mx  
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://arquitectura.unam.mx/
disentildeo-industrial.html 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  
Začátek pobytu: 15.2.2022  
Konec pobytu: 10.5.2022  
Délka pobytu v měsících: 3 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?: od spolužáků, na 
stránkách ČVUT 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte 
odkaz na web)?: https://arquitectura.unam.mx/disentildeo-industrial.html 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?: certifikát ze 
španělštiny, portfolio, průměr hodnocení ze studia na ČVUT 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?: elektronicky 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? : ve španělštině 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení 
fakulty? : předměty, které chci na zahraniční univerzitě studovat 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? : potvrzení o studiu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) : ne 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). : AXA Excelent /
Jednorázová cesta 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? : ne 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 
letenky. : zpáteční letenku jsem si kupovala asi měsíc dopředu za cca 23000kč 
s tím, že jsem si mohla měnit datum za uhrazení změny ceny letenek (posouvala 
jsem si datum třikrát) 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? : potvrzení o studiu na mexické univerzitě, 
potvrzení o ubytování v Mexico City 

mailto:movilidad.entrante@fa.unam.mx


Pick up nebo samostatná cesta z letiště. : v Mexiku je nejlepší a nejbezpečnější 
pohybovat se Uberem. Přes den je ok jet metrem, ale jelikož je vždy dost plné, 
moc nedoporučuji, pokud člověk cestuje se zavazadly, zvláště pokud nevypadá 
dostatečně mexicky… 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? : ano, několikrát 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení 
pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) : předměty je možné měnit si během 
prvního měsíce 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? : nejvíce se mi líbil 
předmět Joyeria, hlavně kvůli skvělému přístupu vyučujících 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? : ne 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. : Jelikož jsem se bála 
španělštiny, zapsala jsem si hlavně praktické předměty. Hlavním rozdílem mezi 
studiem na obou školách byl v tom, že v Mexiku se klade velký důraz na týmové 
projekty a práci ve skupině. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? : Je to jiné. 
Vyzkoušela jsem si věci, které bych si u nás na FA nikdy nevyzkoušela. Celková 
kvalita vzdělávání je ale asi lepší u nás. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v 
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) : něco jsem získala, něco jsem si musela 
koupit 
Jaká je vybavenost kampusu? : kampus UNAM je jeden z největších univerzitních 
kampusů světa a najdete tam téměř vše, na co si jen vzpomenete 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)? : na škole jsou počítače, wifi 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce 
pro výměnné studenty? : měli jsme několik schůzek, prohlídek po městě 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? : ano 

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? : ve sdíleném domě  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. : 5000 kč 
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování 
(uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost 
ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) : pro mě bylo nejdůležitější bydlet 
v bezpečné čtvrti města a mít vlastní pokoj. Bydlela jsem ve sdíleném domě s 13 
dalšími mladými lidmi (90% Mexičani) 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? : zařizovala jsem na místě… nejdříve 
jsem se na pár dnů ubytovala v Airbnb blízko od kampusu abych se trošku 
rozkoukala a po pár dnech jsem začala chodit na prohlídku pokojů (Marketplace a 
skupiny na Facebooku) 



Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? : skvělé, tacos všude + 
další streetfood, který je levný a dobrý 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) : jídlo na ulici je 
velice levné, v restauracích levnější než v ČR, potraviny v supermarketu nastejno 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) : v centru 
skvěle funguje city bike, jinak všude metro či metrobus, popřípadě uber 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? : musela jsem 
si zařídit studentskou kartu, kartu na metro 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? : jednou jsem zkolabovala 
v lékárně a byla převezena na kliniku, kde se o mně hezky (a zadarmo) postarali 
Pracoval/a jste během studia? : ne 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? : nevím 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). : Mexiko je 
skvělá země, která určitě stojí za procestování. Já jsem většinu volného času 
strávila tančením salsy a bachaty a chozením po galeriích. 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? : ČVUT, rodiče, 
našetřené zásoby 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? : 18000 kč 
a) z toho stravování: 5000 kč 
b) z toho ubytování: 5 000 kč 
c) z toho na cestování a volný čas: 8 000 kč 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %): 50 % 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? : hned na 
začátku výjezdu 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty) : já používám všude REVOLUT 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)? : platila jsem za materiál použitý v atelieru 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? : 25 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? : 25 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
: povinně volitelné 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? : ano 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 



Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu: 
Vyzkoušet si studium na mexické univerzitě bylo ohromně zajímavé. Přístup k 
designu a tvorbě celkově byl zcela odlišný od naší univerzity. Také byl velký rozdíl v 
tom, že jsme skoro všechny projekty dělali ve skupině. Celkově odborný přínos 
hodnotím velice pozitivně.  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu: O osobním přínosu studia v Mexico City 
bych mohla napsat celou knihu. Né-li několik… bylo to velice intenzivních pár 
měsíců, které mi daly více, než několik let v Evropě/doma. Jsem za tuto zkušenost 
neskutečně vděčná, i přes již získané zkušenosti během Erasmu si troufám říci, že 
studovat v úplně jiné kultuře takhle moc daleko od domova člověka zocelí a posune 
kupředu mílovou rychlostí.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou: A  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve 
škole) : C 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? : Rozhodně ano 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? : to že se mi otevřely úplně nové 
dveře do jiného světa, kterými vždy mohu projít zpět do magického Mexika 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? : S ničím vysloveně 
závažným jsem se nesetkala ale stalo se mi pár komplikací, jako problémy s vízem, 
uvíznutí v hurikánu, zničení notebooku… ale naštěstí nic co by nešlo přežít ve 
zdraví 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. : Instagram: luceys, a brzy chci vytvořit fotogalerii 
na www.luciekohakova.com 
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